ע י רי י ת נ ס -צ י ו נה

Municipality of Ness-Ziona
אגף הבטחון

Security Department

י' באדר תשפ"א
 22בפברואר 2021

נוהל תו ירוק לבתי כנסת
 .1הקדמה
בית כנסת יכול לפעול תחת מגבלת ההתקהלות של עד  10אנשים במבנה
ועד  20בשטח פתוח .במסגרת המאבק בנגיף הקורונה ובמטרה לאפשר
חזרה לשגרת חיים אחראית ומבוקרת בתקופה זו ,מיום ראשון,21.2.21 ,
תתאפשר הגדלת כמות האנשים המותרת לכניסה לבתי כנסת למחוסנים
ומחלימים בלבד .הכניסה תותר אך ורק בהצגת "התו הירוק" ,כלומר תעודת
מחלים ,או תעודת חיסון ,או אישור זכאות לכך מטעם משרד הבריאות.
בתי כנסת הבוחרים לפעול תחת התו הירוק ,יכולים לפעול לפי התו הירוק
בהרשמה מראש ,להלן נוהל המפרט זאת.
 .2המטרה
הנחיות לקבלת תו ירוק לבתי הכנסת בהתאם להנחיות מידע לאזרח שפורסמו
בפורטל החירום הלאומי ונכנסו לתוקף ביום ראשון .21.2.21
 .3אוכלוסיית היעד
גבאי בתי הכנסת בעיר ובאי בתי הכנסת.
 .4השיטה
גבאי המעוניין לקבל תו ירוק לבית הכנסת יפנה ליו"ר המועצה הדתית רחמים
דוד שהוסמך על ידי ראש העיר לרכז את הדרוש לקבלת תו ירוק עבור כל בית
כנסת בהתאם למפורט בנוהל זה ,יגיש לאישורו של ממונה הקורונה העירוני,
מנהל אגף הביטחון ובהתאם לאישורו יספק לבית הכנסת אישור תו ירוק.
 .5ההנחיות לקבלת תו ירוק לבית הכנסת
בית כנסת יכול לפעול תחת מגבלת ההתקהלות של עד  10אנשים במבנה
ועד  20בשטח פתוח .כל מקום עם  3קירות ומעלה וגג יחשב כמבנה .לשם
כך לא דרוש לו תו ירוק.
בית כנסת המבקש להגדיל את כמות המתפללים ,יכול לפעול על פי התו
הירוק ,ואלו תנאיו:
• רישום במועצה הדתית.
• הרישום כולל:
1

ע י רי י ת נ ס -צ י ו נה

Municipality of Ness-Ziona
אגף הבטחון

Security Department

 oהתחייבות למינוי ממונה קורונה שישמור על תקנות משרד
הבריאות בבית הכנסת.
 oדיווח מספר המושבים הקבועים בבית הכנסת בהיכל התפילה.
 oדיווח מספר המושבים הקבועים בבית הכנסת בעזרת נשים.
 oהתחייבות להכנסת עד  50%מהתפוסה המקסימלית בהיכל
התפילה ובעזרת נשים.
 oבמקרה שאין מושבים קבועים ,התחייבות להכנסת אנשים לפי
מפתח של אדם לכל  7מ"ר עד  300אנשים במקום סגור ועד 500
אנשים במקום פתוח .במקרה זה ,מספר האנשים שיכולים להכנס
לבית הכנסת יקבע על ידי ממונה הקורונה.
 oהתחייבות להושבה במקומות ישיבה מופרדים ,עם מרווח של כיסא
ביניהם.
 oהגשת רשימה של המתפללים בבית הכנסת בעלי תו ירוק.
 oהתחייבות להסדרת כניסה ויציאה מדורגת למקום.
 oהתחייבות שלא יוגשו מזון ושתייה בבית הכנסת.
 oהתחייבות להקפדת על עטיית מסכה בבית הכנסת ,על שמירת
מרחק  2מטרים מאדם לאדם ועל שטיפת ידיים בסבון ומים.
 oקבלת שילוט תו ירוק לבית הכנסת.
• הצבת שילוט בכניסה לבית הכנסת המאשר שבית הכנסת פועל תחת תו
ירוק כולל מכסת האנשים המקסימלית המותרת בבית הכנסת.
 .6אכיפת הנוהל
אכיפת ההנחיות התו הירוק תבוצע על ידי אגף הבטחון בעירייה ,לרבות שיטור
עירוני ופיקוח עירוני.
אדם שישהה ללא היתר בבית כנסת הפועל על פי התו ירוק ובית כנסת
שמכניס קהל ללא תו ירוק בניגוד להנחיות ,צפויים לקנס.
 .7תו ירוק אישי
התו הירוק כולל את שמו של האדם שלגביו ניתן האישור ,מספר זהות או
מספר מזהה אחר ,מועד פקיעת תוקף האישור ואמצעי לאימות האישור .התו
הירוק הוא אישי ,אינו כולל מידע רפואי ותקף למשך חצי שנה.
נכון לעכשיו ניתן לקבל את התו הירוק ,רק במקרים הבאים:
• אנשים שהשלימו  2מנות חיסון ועבר שבוע לפחות מתאריך השלמת המנה
השנייה ,בעלי תעודת חיסון בתוקף.
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• מחלימים ,בעלי תעודת החלמה ,בין שאומתו כחולים בעת מחלתם ובין
שקיבלו תוצאה חיובית בבדיקה סרולוגית (בדיקת נוגדנים).
בשלב זה ,לא ניתן להיכנס למקומות שמחייבים תו ירוק לנבדקים לקורונה וכן
לילדים מתחת לגיל ( 16למעט ילדים שהחלימו) ,מלבד לבית מלון ולמתחם
אירוח.
אופן הנפקת התו הירוק
ניתן להנפיק את התו בשפות עברית ,ערבית ,רוסית ואנגלית ,באחת
מהדרכים הבאות:
• אתר משרד הבריאות  -יש להיכנס לקישור הזה ,להקליק על "הנפקת
תעודות" ,לבחור "תו ירוק" ולהדפיס אותו.
• יישמון (אפליקציית) רמזור של משרד הבריאות  -לאחר הנפקת התו ,ניתן
להציג אותו באפליקציה ,ללא צורך בהפקה מחדש.
• מוקד טלפוני  -ניתן לבקש לקבל את התו באי-מייל ,בפקס או בדואר,
באמצעות המענה הקולי של משרד הבריאות ,בטלפון שמספרו 02-
 . 5082000הדף יודפס על נייר ובתוכו יוטמע ברקוד.
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נספח א – טופס רישום לתו הירוק
שם בית הכנסת
כתובת בית הכנסת
שם הגבאי
שם מלא של ממונה קורונה
שישמור על תקנות משרד
הבריאות בבית הכנסת
מספר המושבים הקבועים
בבית הכנסת בהיכל התפילה
מספר המושבים הקבועים
בבית הכנסת בעזרת נשים
•
•
•
•

•
•
•
•
•

הנני מתחייב להכניס לבית הכנסת רק בעלי תו ירוק.
הנני מתחייב להכניס עד  50%מהתפוסה המקסימלית בהיכל התפילה -
___ אנשים.
הנני מתחייב להכניס עד  50%מהתפוסה המקסימלית בעזרת נשים -
___ נשים.
במקרה שאין מושבים קבועים ,הנני מתחייב להכניס אנשים לפי מפתח
של אדם לכל  7מ"ר עד  300אנשים במקום סגור ועד  500אנשים במקום
פתוח – שטח בית הכנסת מאפשר ל הכניס עד ___ אנשים.
הנני מתחייב להושיב ב מקומות ישיבה מופרדים ,עם מרווח של כיסא
ביניהם.
הנני מתחייב להסדיר כניסה ויציאה מדורגת למקום.
הנני מתחייב שלא יוגשו מזון ושתייה בבית הכנסת.
הנני מתחייב להקפיד על עטיית מסכה בבית הכנסת ,על שמירת מרחק 2
מטרים מאדם לאדם ועל שטיפת ידיים בסבון ומים.
במקרה שמתגלה מאומת שבחקירה האפידמיולוגית שלו נמצא שנכח
בבית הכנסת ,אני מתחייב לספק בתוך שעתיים את רשימת כל המתפללים
שנכחו במקום.

שם הגבאי

תאריך

חתימה
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נספח ב  -רשימה של המתפללים בבית הכנסת בעלי תו ירוק
סד'

שם מלא

ת"ז

כתובת

טלפון נייד

מחוסן /
מחלים
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נספח ג – אישור תו ירוק לבית הכנסת עם מקומות ישיבה קבועים
תאריך קבלת התו________________ :

אישור תו ירוק
לבית הכנסת
______________________
תפוסה מקסימלית בהיכל
התפילה______ :
תפוסה מקסימלית בעזרת נשים:
________
ירון לוי
מנהל אגף
הביטחון
עיריית נס ציונה
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נספח ג – אישור תו ירוק לבית הכנסת ללא מקומות ישיבה קבועים
תאריך קבלת התו________________ :

אישור תו ירוק
לבית הכנסת
______________________
תפוסה מקסימלית בבית הכנסת:
______

ירון לוי
מנהל אגף
הביטחון
עיריית נס ציונה
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